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Offentliga fastigheter
Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans cirka 90 miljoner 
kvadratmeter lokalyta. De fastighetsorganisationer som hanterar förvaltningen 
av dessa byggnader har som uppgift att ge maximalt stöd till den offentliga 
sektorns kärnverksamheter och att hålla dem med lokaler och service som  
har rätt kvalitet till lägsta kostnad. UFOS (Utveckling av fastighetsföretagande  
i offentlig sektor) bedriver utvecklingsprojekt som ger offentliga  
fastighets  förvaltare verktyg att effektivisera fastighets företagandet och 
att höja kvaliteten för hyresgästerna. Bakom UFOS står Sveriges Kommuner 
och Landsting, Fortifikationsverket, Akademiska Hus och Samverkansforum 
för statliga byggherrar och förvaltare genom Statens fastighetsverk och 
Specialfastigheter. 

Sedan 2004 deltar även Energimyndigheten för att särskilt stötta  
projekt som syftar till energieffektivisering och minskad miljöbelastning i 
fastighets företagandet. Denna satsning går under namnet UFOS Energi. UFOS 
energisamarbete har hittills resulterat i ca 30 publikationer, både handböcker 
och idéskrifter, i något som kallas för Energibiblioteket. Syftet med detta 
är att ta fram goda exempel från offentliga fastighetsägare och att visa på 
praktiska verktyg. Se Energibiblioteket som en verktygslåda – den självklara 
startpunkten för dig som arbetar med energifrågor! 

Mer information hittar du på www.offentligafastigheter.se.
Där kan du även beställa denna och andra skrifter.
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Förord
Vilka modeller finns det för att arbeta med energieffektivisering? Om 
utgångspunkten är de behov beställarna har av omfattande energieffekti
visering, hur kan då nya modeller utvecklas? I denna skrift görs en inven
tering av olika modeller både ”interna” och ”externa” affärsmodeller. Deras 
respektive styrkor och svagheter belyses och flera konkreta exempel visas 
upp. 

Denna skrift fokuserar på att ge ett bra underlag för valet av energi
effektiviseringsmodell. Andra närliggande frågor som exempelvis poten
tial, nyproduktion, val av energikälla, energieffektiviseringskalkyler och 
uppföljning berörs inte här utan finns utförligt beskrivna i tidigare UFOS
skrifter. Se gärna www.energibiblioteket.se.

Skriften har initierats och finansierats av Utveckling av fastighets
företagande i offentlig sektor (UFOS). Här ingår Sveriges Kommuner och 
Landsting, Akademiska Hus, Fortifikationsverket samt Samverkansforum 
för statliga byggherrar och förvaltare genom Statens fastighetsverk och 
specialfastigheter. Detta projekt har också stöttats ekonomiskt av energi
myndigheten.

Skriften är författad av Saga Ekelin, Agneta Persson och Kristina  
Tegman, WSP AB. Till sin hjälp har författaren haft en styrgrupp som med
verkat i arbetet, bistått med material och lämnat värdefulla synpunkter. 
Styrgruppen bestod av Mikaela Lenz, Locum; Petra Kinnerberg, Special
fastigheter; Mikael Gustafsson, Statens fastighetsverk; Hans Derenkow, 
Västerås stad; Niklas Dalgrip, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB); 
Johan Nyberg, Svenska Kyrkan; Margot Bratt, Energimyndigheten/ 
KKonsult; Niklas Odeheim, Landstinget i Jönköping; Sonja Pagrotsky, 
Sveriges Kommuner och Landsting och Cecilia Dahlin, Göteborgs stads 
lokalförvaltning.

Magnus Kristiansson och Felix Krause, Sveriges Kommuner och Lands
ting, har varit projektledare.

Stockholm i november 2014

http://www.energibiblioteket.se
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Sammanfattning
Modeller för energieffektivisering kan vara internt framtagna inom en or
ganisation eller ett resultat av samarbete med externa aktörer via avtal. När 
externa aktörer involveras talar man om affärsmodeller för energieffektivi
sering eller upphandling av energitjänster. I den här skriften kartläggs och 
diskuteras ett antal modeller och deras respektive styrkor och svagheter. Det 
förs även en diskussion om möjligheten att kombinera befintliga modeller 
och att ta fram nya, samt vilken drivkraft som ligger bakom att en organisa
tion utvecklar egna interna modeller för att åstadkomma energieffektivise
ring.

Flera organisationer har kommit långt med sitt energieffektiviserings
arbete, både med hjälp av externa och interna modeller. Några framgångs
faktorer är:

 en ledning som fattat beslut om att prioritera energifrågan
 en tydlig och gemensam målbild som genomsyrar hela organisationen
 bygga upp intern kompetens för arbete med energi, byggnation och drift
 skapar incitament för brukarna att sänka sin energiförbrukning, t.ex. 

hyressänkningar mot att de skriver under ett miljökontrakt
 gör LCC-beräkningar vid investeringsbeslut
 använda Totalprojektmetodik för att få med mindre lönsamma åtgärder
 ett effektivt kunskapsutbyte med EPC-entreprenören för att kunna 

förvalta det som åstadkommits
 har arbetat nära såväl uppdragsgivarna som entreprenörer, konsulter och 

pedagoger i partneringprojektet 
 använt Totalprojektmetoden för att beräkna lönsamheten på paket av 

åtgärder. 

Det finns flera exempel i skriften som visar hur olika organisationer hante
rat sitt energieffektiviseringsarbete. Nedan hänvisas till var i skriften dessa 
exempel finns. 
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Interna modeller
Kap 2.1: Förankring och stöd, Landstinget Östergötland
”Man måste värdera miljötänk när ekonomiargumenten har tagit slut. Vi som  
offentliga aktörer ligger nog bra till vad gäller att kunna nå sådana här mål.”

Kap 3: Energiplanen som grund, SISAB
”Energiplanen fastställer det systematiska energioptimeringsarbetet som årligen 
ska utföras där kostnader och besparingar är kalkylerade för att nå fastställda 
mål.”

Kap 3: Energikartläggningar leder till åtgärder, Specialfastigheter
”Arbete med energieffektivisering måste genomsyra hela organisationen.”

Kap 3: Energieffektiviseringsåtgärder har en rabatterad ränta, Landstinget 
Dalarna
”Miljökontraktet med hyresgästerna ger dem 2 % hyresminskning. Det ger dem 
motivation.”

Externa modeller
Kap 4.1: Istället för fjärrvärme, Specialfastigheter
”Vi ser det som en säker och trygg försörjning som är miljövänlig.”

Kap 4.2: Lyckat EPCprojekt, Trosa kommun
”Man bör trycka på miljöaspekten så den väger tyngre än ekonomin i vissa fall.”

Kap 4.5: Lyckat Partneringprojekt, Huge fastigheter
”Energimålet har nåtts, funktion och inomhusmiljön är bra och ekonomiskt blev 
det inte dyrare än att bygga på traditionellt sätt.”

Kap 4.6: Totalprojekt som ger tydliga beslutsunderlag, Lokalförvaltningen 
Göteborg
”Jag ser det som ett ansvar vi har att förvalta skattemedlen på detta sätt. På bästa 
sätt.”

Kap 4.6: Helhetsgrepp, BELOK
”Det är viktigt att vara en duktig och kompetent beställare. Mycket kan gå fel  
annars.”
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Kap 8.2: Energieffektiviseringsåtgärder i egen regi, Fastighetskontoret 
Västerås
”Jag tror på Totalprojektmetodik, man måste lyfta på alla tuvor.”

I bilaga 1 finns en översiktlig matris som sammanfattar och jämför externa 
modeller. Där redovisas huvudsaklig målgrupp samt metodernas styrkor/
möjligheter respektive svagheter/risker.



1
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Inledning
Trots den stora potentialen för energieffektivisering i bygg
nader, görs i dagsläget inte tillräckligt för att vi ska nå de inter
nationella och nationella målen för minskad energianvändning 
i byggnader. Det finns en komplex blandning av skäl till detta, 
såsom olika förutsättningar inom olika geografiska områden, 
bristande kunskaper och svag motivation hos somliga aktörer. 
Andra skäl är brist på tydlig målbild och finansiella incitament 
samt avsaknad av tillräcklig organisatorisk förankring för att 
arbeta med energifrågan.

I energi och klimatarbetet ska offentlig sektor vara en föregångare som 
visar vägen. Offentliga fastighetsägare bedriver i de flesta fall förvaltning 
på lång sikt och kan därför genomföra energieffektiviseringsinsatser med 
längre tidshorisont än privata aktörer. 

Förvaltning på lång sikt motiverar en uppbyggnad av egen kompetens 
för energifrågor. Det ger även större möjlighet att arbeta med mer ambi
tiösa modeller för att åstadkomma energieffektivisering. Modellerna ska 
hjälpa fastighetsägare att arbeta med energifrågan på ett sätt som skapar 
tydlighet och ett strukturerat arbetssätt men som även stärker de ekono
miska incitamenten.

För att kunna genomföra mer ambitiösa åtgärder krävs strategier eller 
arbetsmodeller som accepterar lägre lönsamhetskrav eller en högre risk. 
Det kan vara egna interna modeller för arbete med energifrågan, eller 
externa energitjänster som upphandlas i syfte att åstadkomma tekniska 
uppgraderingar och energieffektivisering.

Många fastighetsorganisationer har en begränsad investeringsbudget 
som naturligt sätter ramarna för hur många projekt som kan genomföras 
varje år. Ibland saknar också fastighetsbolaget den expertis som krävs för 
att genomföra effektiva energiåtgärder. Detta är något som ett energi
tjänstföretag tillhandahåller. Det är av stor vikt att tydliga och genom
tänkta kontrakt skrivs för att kunna göra bra överlämningar och kom
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petensöverföringar, men också för att det ska bli möjligt att följa upp att 
energibesparingarna verkligen uppnås. Detta kräver beställarkompetens. 

En aspekt som modeller för energieffektivisering inte alltid tar upp är 
hur praktisk skötsel under driften påverkas av att energieffektiviserande 
åtgärder genomförs, särskilt om en extern aktör ansvarat för att åstadkom
ma en effektivisering. Framförallt är det viktigt hur överlämningen sköts 
mellan den entreprenör som genomför installationstekniska förbättringar 
och den organisation som ska sköta driften efter att arbetet är genomfört. 
Detta är naturligt eftersom det är under driften som besparingarna vilka 
finansierar investeringen görs.

I praktiken är det omöjligt att bedriva ett framgångsrikt energiarbete 
om en beställare inte fastställt sitt faktiska nuläge, och utifrån detta satt 
upp egna konkreta energieffektiviseringsmål. Detta gäller oavsett om 
arbetet utförs av en intern driftorganisation eller upphandlas via en extern 
energitjänsteleverantör. Det är av stor vikt att även driftpersonalen har 
möjlighet att ta till sig målen och förstå varför en energieffektivisering 
behövs.

Tack vare långsiktigheten i förvaltning och de förhållandevis goda 
förutsättningarna att bedriva ett strukturerat energiarbete, har offentlig 
sektor flera av de pusselbitar på plats som krävs för att kunna nå de högre 
hängande frukterna på energieffektiviseringsområdet.

Stöd för val av modell
Denna skrift belyser olika modeller och strategier för energieffektivise
ring. Tanken är att skriften ska ge stöd vid framtagande av underlag till 
beslut som handlar om energianvändning i offentligt ägda och använda 
byggnader. Processen för energieffektivisering i fastigheter kan illustreras 
enligt nedan. Denna skrift fokuserar på att ge underlag för valet av energi
effektiviseringsmodell. För flera av de övriga processtegen finns redan 
UFOSskrifter som stöd.

FIGUR 1 • Energieffektiviseringsprocessen.

Kartlägg behov Undersök
förutsättningar

Besluta om
modell

Genomföra
åtgärderna

Följ upp
resultet
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Målgruppen är framför allt beslutsfattare hos offentliga fastighetsägare 
och förvaltare men även andra med intresse för energieffektivisering i 
byggnader.

Läsanvisning
Den som vill minska sin energianvändning, kan ta sig an frågan på flera 
sätt. Ett sätt att underlätta ett organiserat arbete med energieffektivise
ring, är att använda olika slags modeller, metoder och strategier. I den här 
skriften ska vi titta på hur man som offentlig fastighetsägare kan använda 
interna och externa modeller i arbetet med energi för att skapa tydlighet, 
ett strukturerat arbetssätt och stärka de ekonomiska motiven. Skriften 
baseras till stor del på en workshop samt intervjuer med nyckelpersoner  
i olika kommuner och landsting. 

I kapitel 2 ges en bakgrund och redovisning av de övergripande natio
nella målen samt vilken roll den offentliga sektorn har. I kapitel 3 finns en 
sammanfattning av de erfarenheter av interna modeller som framkommit 
bl.a. under intervjuer och workshop. 

I kapitel 4 presenteras de externa modeller som förekommer mer eller 
mindre frekvent i Sverige idag. Det är olika avtalsformer men även en 
samarbetsform och en kalkylmodell. Här finns även en sammanfattning av 
olika hinder för energitjänstprojekt, vilka framkommit i en enkätunder
sökning genomförd av Energimyndigheten.

Kapitel 5 lyfter fram förslag på nya modeller och verktyg  bland annat 
från de intervjuer och den workshop som genomförts. I kapitel 6 presente
ras ett par olika modeller för upphandling, till exempel av energieffektivi
seringsåtgärder.

I kapitel 7 förs ett resonemang om möjligheterna att komma längre i 
energieffektiviseringsarbetet och vad som krävs för att höja blicken. Slutli
gen görs en internationell utblick i kapitel 8 där det finns en kort samman
fattning av en statusrapport som tagits fram av Energimyndigheten. Här 
finns korta inblickar i några europeiska länders arbete med energitjänster.

Använda referenser och litteratur finns sammanställda i kapitel 9. En 
matris med de externa modeller som behandlades i kapitel 4 finns i bilaga 
1. Matrisen visar kortfattat en jämförelse mellan modellerna.
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1 Offentlig sektor  
är en viktig aktör
Byggnader står för cirka 40 procent av den totala energi
användningen inom EU. Med tanke på hur stor del av vår 
energi användning som sker i byggnader, finns en stor  
potential att spara energi.

Byggnader ska stå länge och det sätt på vilket vi förändrar dem får stora 
samhällskonsekvenser sett ur ett längre perspektiv. Omkring hälften av 
byggnaderna i Sverige är offentliga ägda, så det är av stor vikt att takten på 
energieffektiviseringen inom offentlig sektor ökar om våra gemensamma 
mål ska kunna nås.

Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nu
varande insatser inte tillräckliga för att nå de nationella målen till år 2020, 
d.v.s. 20 % energieffektivisering i bebyggelsen jämfört med 1995. 

Sveriges Kommuner och Landsting genomförde år 2011 en analys av 
den lönsamma energieffektiviseringspotentialen för kommunal och lands
tingsägda lokaler (Miljarder skäl att spara, Lönsamma energimål i kommu
nala fastigheter). Där bedöms att den lönsamma effektiviseringspotentialen 
är mer än en tredjedel till år 2020 och mer än 50 procent till år 2050, jämfört 
med energianvändningen i dessa lokaler år 2005. Det är emellertid inte 
troligt att hela denna potential för effektivisering tas tillvara. Enligt den be
dömning som gjordes i rapporten kommer kommunerna och landstingen 
fram till år 2020 att avstå från kostnadsbesparingar på minst två miljarder 
kronor per år eller ca 10 % av den totala energianvändningen. 

Den offentliga sektorn står inför en viktig och omfattande uppgift de 
kommande åren. I energi och klimatarbetet är offentlig sektor utpekad 
som en föregångare som ska visa vägen. De offentliga byggnaderna har en 
viktig roll som reklampelare i strävan mot ett hållbart energisystem med 
möjlighet att visa upp energieffektivisering.
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Modeller för energieffektivisering – varför?
Det går att arbeta med energifrågan inom offentliga organisationer på 
många olika sätt. Ofta finns miljömål vilka tydliggör vad organisationen 
vill åstadkomma när det gäller energieffektivisering, hur man ska nå dit, 
inom vilken tidsram samt vad som är viktigt och prioriterat. 

Modeller för energieffektivisering kan vara framtagna internt i en  
organisation eller bestå av samarbeten med externa aktörer via avtal.  
När externa aktörer involveras talar man om affärsmodeller för 
energieffektivisering eller energitjänster. 

Gemensamt för dessa modeller, strategier och energitjänster är 
målsättningen att de ska föra arbetet med energieffektivisering framåt.

Exempel
Förankring och stöd

”Man måste värdera miljötänk när ekonomiargumenten har 
tagit slut. Vi som offentliga aktörer ligger nog bra till vad gäl-
ler att kunna nå sådana här mål.”

 
FREDRIK NORDENBERG, ENERGICONTROLLER LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND

Vi har ett strategidokument som vi arbetar enligt när vi förbättrar bygg
nader och energieffektiviserar. Alla våra mål grundas på 20/20 och 
50/50målen. Och vi har förankring ända upp i den politiska ledningen för 
detta arbete. (EUs 2020mål innebär att unionens utsläpp av växthusgaser 
ska minska med 20 procent, andelen förnybar energi ska öka till 20 procent 
och energianvändningen ska effektiviseras med 20 procent till år 2020 
jämfört med år 1990. EU har också uttryckt en målsättning att unionens 
koldioxidutsläpp ska minska med 80 procent till år 2050) 

Det finns några faktorer som har varit avgörande för oss, och en av dem 
är att få med hela organisationen i energiarbetet. Den ska genomsyras av 
detta. Ju fler som blir inblandade desto bättre, som jag ser det. Utöver det så 
har man stor nytta av att visualisera resultaten i statistik och sålunda följa 
upp hur bra arbetet med att minska energianvändningen går. Det måste 
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även finnas tillräckliga resurser, både finansiella och vad gäller personal, 
det är viktigt. Teknisk kompetens hos driftorganisationen har en central 
betydelse för att komma längre, och även att hitta eldsjälar ute i organisa
tionen som kan driva på.

Vi har använt EPC (Energy Performance Contracting, se även kapitel 4) 
men gått ur det. Nu driver vi allt själva och äger egen kompetens. Fördelen 
med EPC är att man sparar energi fort så siffrorna över energianvändning 
snabbt blir bättre. Men vi ändrar verksamheten mycket, flyttar om och så 
vidare, och med hög förändringstakt blir det svårt med EPC. Vi fick lägga 
mycket tid på att reda ut en massa administrativt krångel. Uppföljnings
fasen var svår att genomföra på ett bra sätt. Kanske hade nya hyresgäster 
flyttat in som använde lokalerna helt annorlunda och då var det svårt att be
döma vilka ändringar i energianvändningen som berodde på detta. Så vi har 
en alltför föränderlig verksamhet för att kunna använda denna avtalsform.

Tidspress kan göra att man fattar fel beslut och kommunikationen 
fungerar kanske inte alltid när det är många parter inblandade. Att tänka 
på helheten, göra ordentliga utredningar och avsätta tillräckliga resurser 
till att kartlägga är viktigt om man ska använda EPC. Missar man att se 
till helheten blir det problem. Man behöver undvika att tappa tid och få 
utdragna processer. 

Driftöverlämnande är ett kritiskt steg vid EPC. Därför bör man tänka 
drift redan i tidigt skede, redan vid projektering. Annars kan den senare 
driften, om den inte fungerar, sänka de ambitioner man haft att uppnå 
bättre inomhusklimat och minskad energianvändning. Tyvärr finns det 
risk att man heller inte får förankring i den egna organisationen. Det blev 
svårt med gränsdragning och ansvarsfrågor när andra skulle vara inne och 
jobba i byggnaderna och ta ansvar för vissa delar.

Vad gäller möjligheten att uppnå en halvering av energianvändningen 
i byggnader så tror jag att det är realistiskt. Det är tekniskt möjligt, det tror 
jag. Men det kräver ett annat ekonomiskt synsätt än vad vi har idag. Man 
måste värdera miljötänk när ekonomiargumenten har tagit slut. Vi som 
offentliga aktörer ligger nog bra till vad gäller att kunna nå sådana här mål.

Jag tror en bra sak är krav uppifrån och förankring inom organisatio
nen, så att man har ordentligt stöd för att bedriva energiarbete. Sätter man 
upp energimål så ska de genomföras. Att baka ihop åtgärdspaket är nog 
också bra för att nå även mindre lönsamma åtgärder. Även acceptans för 
långa avskrivningstider hjälper, att ha ekonomisk förståelse helt enkelt. 
Ibland får man strida och argumentera för sin sak, det har jag behövt göra, 
men det kan vara bra också. Man behöver vara beredd på att få kämpa lite.
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Energieffektivisering – en del i en helhet
När det diskuteras kring olika modeller för energieffektivisering är det bra 
att fundera på vilka andra interna processer eller styrsystem som kan på
verka hyresgästerna och deras beteenden. Nedan presenteras översiktligt 
några olika aspekter på olika hyreskonstruktioner som inte alltid direkt 
styr energieffektiviseringen men ändå är viktiga i energieffektiviserings
arbetet.

Hyra
Olika organisationer har olika sätt att bestämma hyresnivån för sina 
hyresgäster. Det handlar ofta om att styra lokalbehovet genom att öka kost
nadsmedvetenheten. Ett sätt för att få till en samverkan mellan hyresvärd 
och hyresgäst för att förbättra lokalens miljöprestanda är så kallade gröna 
hyresavtal. Det är en överenskommelse om åtgärder inom exempelvis 
följande områden:

 Samverkan, information, utbildning.
 System och övergripande indikatorer. 
 Energi.
 Inomhusmiljö. 
 Materialval och hyresgästanpassning. 
 Avfallshantering.
 Transporter.

Det är viktigt att fundera över vilka effekter hyresavtalen får för energief
fektiviseringsarbetet. Att hitta olika incitament för hyresgästen att spara 
energi är alltid eftersträvansvärda. Några viktiga saker att titta på är:

 Vem har rådigheten över investeringar? 
 Hur kan man synliggöra energikostnaderna för hyresgästen?
 Hyresgäster har sällan kunskap eller överblick när det gäller energifrågor, 

hur kan de involveras i den konkreta energieffektiviseringen?  
 Fastighetsägare behöver föra en dialog med hyresgästen om fördelarna 

med att energikostnaden sänks och att vara med och finansiera vissa 
delar. Hur ska kostnader och besparingar fördelas? 
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Oberoende av val av energieffektiviseringsmodell, intern eller extern, så är 
hyreskonstruktionen viktig och kan komma att påverkas på olika sätt. En 
analys av detta bör finnas med i energieffektiviseringsstrategin och som 
underlag för val av modell. 

Mer om hyra kan du läsa i följande skrifter:



3
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Interna modeller 
/Arbetssätt
Många offentliga aktörer väljer att inte upphandla energi
effektiviseringstjänster för att låta en extern part utföra åt
gärder i fastigheterna. Istället driver de energifrågan internt 
med hjälp av egen kompetens och egna utförare av energi
effektiviseringsåtgärder. Detta är möjligt inom framför allt 
större organisationer som har egna personalresurser inom 
ett flertal områden såsom fastighetsdrift, projektledning och 
energi och miljösamordning. I mindre organisationer däremot 
kan ett hinder vara att det inte finns tillräcklig kompetens eller 
tillräckliga resurser.

Alla arbetar med energi, men på olika sätt. För den som har möjlighet att 
driva energifrågan med hjälp av egen kompetens och/eller egna resurser 
finns många fördelar. Det blir en kortare kommunikationsväg till  
styrelse och ledning, men framför allt blir det möjligt att ha mycket ambi
tiösa mål för en minskad energianvändning. Vid genomförandet av åtgär
der finns möjlighet till ordentlig insyn i alla led. Det minskar risken för 
felaktigheter och misstag på grund av brister i kommunikationen.  
I korthet ger eget utförande en större beslutsmässighet och kontroll över 
hela processen med energieffektivisering, från ledningsbeslut fram till 
uppföljning av resultat och utvärdering.



Exempel
Energiplanen som grund

”Energiplanen fastställer det systematiska energioptimerings-
arbetet som årligen ska utföras där kostnader och besparingar 
är kalkylerade för att nå fastställda mål.” 

NIKLAS DALGRIP, DRIFTCHEF PÅ SISAB, SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

SISAB har under de senaste två åren utvecklat och förstärkt sin driftorgani
sation, som består av driftsamordnare och driftledare. Under denna period 
har vi även skapat en driftcentral för övervakning och optimering av våra 
energi och installationssystem.

Det löpande driftarbetet utförs av kontrakterade driftentreprenörer. 
Där är det strategiska arbetet avseende kommunikation och engagemang 
med entreprenörerna av stor vikt. Under denna period har även arbetet 
med det förebyggande underhållet intensifierats och systematiserats. Sam
tidigt har SISAB arbetat fram en energiplan som sträcker sig fram till 2020. 
Energiplanen fastställer det systematiska energioptimeringsarbetet som 
årligen ska utföras där kostnader och besparingar är kalkylerade för att nå 
fastställda mål. 

I SISABs arbetsmodell för energiarbetet är övervakning och visualise
ringsverktyg av stor betydelse. Arbetet med utvecklingen av driftcentralen 
och dess arbetsätt för övervakning och optimering, samt systematisering 
av dessa, pågår fortlöpande. Detta kommer att vara ett av de viktigaste 
verktygen för att bibehålla och utveckla energiarbetet i SISABs fastighets
bestånd på 1,7 miljoner kvm.
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Exempel
Energikartläggningar leder till åtgärder

”Arbete med energieffektivisering måste genomsyra hela 
organisationen.”

PETRA KINNERBERG, ENERGISTRATEG PÅ SPECIALFASTIGHETER

Specialfastigheter har tydliga energibesparingsmål som grundar sig på de 
nationella 2020 och 2050målen. Vi har identifierat vilka byggnader som 
har högst energiförbrukning per kvadratmeter och samtidigt den största 
totala ytan. Dessa har fått prioritet hos oss.

Energikartläggningar har genomförts och vid dessa har åtgärdsförslag 
tagits fram. Många av åtgärderna har sedan genomförts. Det återstår dock 
i vissa fall åtgärder att göra, sådana som är mer kostnadskrävande. Energi
effektiviseringsåtgärder görs löpande i samband med drift och underhåll. 
En viss del av investeringsbudgeten vigs också åt energibesparande åtgär
der.

Vår organisation består av medvetna och engagerade medarbetare och 
det är viktigt. Arbete med energieffektivisering måste genomsyra hela 
organisationen. Vi har framförallt en kunnig och driven egen personal och 
organisation, men vi har inom vissa områden förstärkt med spetskompe
tens.
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Exempel
Rabatterad ränta och hyresrabatt

”Miljökontraktet med hyresgästerna ger dem 2 % hyresminsk-
ning. Det ger dem motivation.” 

JESPER MÅRTENSSON, ENERGICONTROLLER PÅ LANDSTINGET DALARNA

Vi har beslutat att eftersom vi har koll på våra egna fastigheter, så planerar 
och genomför vi alla åtgärder själva. Inga köpta energitjänster utan vi ar
betar med en egen energiplan från 2010 som drar upp riktlinjerna för vårt 
energiarbete. För energieffektiviseringsåtgärder räknar vi med en rabat
terad ränta istället för ordinarie kalkylränta. Den rabatterade räntan är för 
2014 och ligger på 1,65 % istället för normala 3,25 %, vilket gör en markant 
skillnad. Det ger ett visst bidrag till oss att kunna genomföra fler åtgärder. 
Sedan har vi en pågående diskussion internt vad som kan betraktas som 
”energieffektiviserande åtgärd”. 

Det är viktigt att få med energifrågan tidigt i alla projekt, d.v.s. när man 
för de första diskussionerna med hyresgäster om det som ska göras. Vi be
slutar vad som behöver göras och har vår fastställda energiplan för vad som 
gäller. Energiarbetet måste genomlysa hela organisationen. Förvaltaren när 
han talar med hyresgäst, lokalplanering, projektledare när de genomför 
sina projekt. Alla måste göra sin del i detta, inte minst hyresgästerna.

Det finns kärnfastigheter som vi satsar på lite mer, sådana som för 
landstinget är viktigare, t.ex. fyra sjukhus. Byggnader som är långsiktigt 
mer strategiska för oss att arbeta med satsar vi på lite mer.

Ekonomin är ibland en restriktion. När vi i tidiga skeden gör hyres
förhandlingar har vi ibland inte detaljkoll och tar inte höjd för allt det som 
behöver göras. Ett ytterligare hinder är att det kan vara tungrott med kon
sultkåren, när de ska projektera. Ibland anser de att det är viktigare att få 
fram en ritning snabbt än att verkligen få in energibiten. Man kan ju bara 
tjata och det har jag gjort i sådana lägen! 

Vi räknar LCC på varje enskilt projekt. Men om vi bygger om någonstans 
så är ett uttalat mål i energiplanen att halvera energianvändningen. Vårt 
mål är att vi ska halvera energiförbrukningen till 2050 och eftersom mycket 
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inte kommer förbättras en ytterligare gång i dessa fastigheter fram till dess, 
så försöker vi vara ambitiösa när vi väl genomför åtgärder. Min åsikt är att 
man även bör göra saker som inte är helt lönsamma också, men bara om det 
är tekniskt möjligt förstås och åtgärden hjälper oss nå halveringsmålet.

Vi upprättar ett miljökontrakt med brukarna för att de ska hjälpa oss. 
Miljökontraktet innebär bland annat att de ska släcka belysningen och 
rapportera sina verksamhetstider så att vi kan lägga in driftfall och justera 
ventilationen efter när människor verkligen vistas i lokalerna. Brukarna 
ska även tänka på energi och vattenförbrukning. De får 2 % hyresrabatt, 
vilket ger dem ett incitament. Egentligen är det svårt att följa upp detta, 
men kontraktet och den hyressänkning som följer ger dem motivation. 
Det är inte bara en aktör som kan driva det här, utan allt i en byggnad 
måste ju också användas och skötas så att det fungerar som det ska.

Framgångsfaktorer för beställare
Flera av de som kommit långt med att energieffektivisera har arbetat enligt 
en internt framtagen modell. Utmärkande för de som varit framgångsrika 
är att de:

 har en ledning som fattat beslut om att prioritera energifrågan
 har en tydlig och gemensam målbild som genomsyrar hela organisationen
 bygger upp intern kompetens för arbete med energi, byggnation och drift 
 låter driftorganisationen vara med i tidiga programskeden
 skapar incitament för brukarna att sänka sin energiförbrukning, t.ex. 

hyresminskningar mot att de skriver under ett miljökontrakt
 arbetar aktivt med kunskapsåterföring mellan projekt
 arbetar aktivt med kunskapsåterföring inom organisationen, mellan olika 

avdelningar (drift, energikontroll, ekonomi, ledning)
 gör LCC-beräkningar vid investeringsbeslut (se kap 7)
 använder Totalprojektmetodik för att få med mindre lönsamma åtgärder 

(se s 37)
 gör ett aktivt ställningstagande att använda intern kompetens i arbetet 

med energieffektivisering.



14
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1 Externa modeller
Detta kapitel beskriver sex olika affärsmodeller (externa  
modeller) för energieffektivisering. Det finns styrkor och svag
heter med samtliga modeller och det finns mer och mindre 
erfarenhet av dem. Modellernas styrkor respektive svagheter 
finns redovisade under varje modell men även mer översiktligt 
sammanfattade i bilaga 1.

Närvärme/Färdig värme
Avtalsformen är ett energitillförselkontrakt och innebär att ett energi
tjänstföretag kontrakteras för att leverera energi till ett visst garanterat 
pris per enhet. Tjänsten kan även kallas Serviceavtal eller Energitjänstavtal. 
Det engelska namnet är Energy Supply Contracting (ESC).

Delvis liknar ESC det avtal man har som fjärrvärmeanvändare, där man 
också betalar för levererad mängd värme. ESCprojekt kan även inkludera 
att energiföretaget tar över driften av en anläggning i kundens fastighet 
eller en industrianläggning. Företaget ansvarar då för driften av solvärme
anläggningar eller annan fastighetsnära produktion.

Energin som levereras mäts i använd enhet, till exempel värme i kWh 
eller MWh, istället för i liter olja eller kubikmeter naturgas. Ett ESC
kontrakt skapar incitament för energitjänstföretaget att effektivisera den 
anläggning som levererar eller omvandlar energi, så att den tillgodoser 
värmebehovet till lägsta kostnad. Ofta ingår det att leverantören tar ansvar 
för värmepannan i en fastighet och optimerar driften av denna. 
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Styrkor/möjligheter:
 Bra alternativ för värmeförsörjning till fastigheter utanför 

fjärrvärmeområden.
 Lätt att ta till sig och kräver inte kunskap eller tid från kundens sida 

eftersom arbetet överlåts till ett energitjänstföretag. 
 Avsaknad av direkt investering för fastighetsägaren.
 Förhållandevis enkel avtalsform.

Svagheter/risker:
 Modellen tar inte hänsyn till fastighetens energianvändning utan 

enbart till leverans. Om avtalet skrivits som fast leverans begränsas 
motivationen och möjligheterna till energieffektivisering.

 Vid avtal med små leverantörer kan driftsäkerheten vara en risk.
 Se till att matcha avtalslängden med hyreskontraktet.
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Exempel
Istället för fjärrvärme

”Vi ser det som en säker och trygg försörjning som är miljö-
vänlig.”

PETRA KINNERBERG, ENERGISTRATEG HOS SPECIALFASTIGHETER

Många av våra fastigheter är placerade utanför en stad eller ort och saknar 
då möjligheten att anslutas till ett centralt fjärrvärmenät. I dessa fastig
heter har ett alternativ varit att köpa värme från en värmeleverantör, 
närvärme. Värmeleverantören sköter drift och underhåll av anläggningen 
och levererar värme till oss och eventuellt fler värmekunder, via ett Energy 
Supply Contract. Värmeleverans fungerar på samma sätt i dessa fastigheter 
som i de fastigheter som är anslutna till ett fjärrvärmenät. 

Fördelen med att välja ett närvärmealternativ är att man på ett enkelt 
sätt, trots placering av fastighet kan få ett bra alternativ för uppvärmning 
av fastigheten. Vi ser det som en säker och trygg försörjning som är miljö
vänlig. En annan fördel är att vi inte behöver investera pengar i en egen 
värmeanläggning.

Tittar man på närvärmealternativet ur ett annat perspektiv så kan man 
också se att det skulle kunna gynna lokala arbetstillfällen.

En svaghet kan vara risken med driftsäkerheten vid avtal med små 
leverantörer. En annan svaghet med att handla närvärme skulle kunna vara 
längden av kontraktet. Specialfastigheter har inte haft det problemet då vi 
har långa kontrakt med våra hyresgäster. Våra avtal med värmeleverantör 
påverkar inte vårt arbete att också göra energibesparande åtgärder i våra 
fastigheter.
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Energy Performance Contracting – EPC
Energy Performance Contracting innebär att en energitjänstleverantör tar 
på sig ansvaret för att effektivisera energianvändningen i en fastighet, in
dustri eller liknande och dessutom garanterar ägaren en energibesparing. 
Leverantörens ersättning är kopplad till hur pass väl denne uppnår eller 
överträffar utlovade besparingar, genom att ersättningen baseras på en 
procentuell del av värdet av energibesparingen. Leverantören har därmed 
ett incitament att prestera bästa möjliga resultat. Den årliga kostnaden 
för energi innan kontraktet tecknas (en så kallad baseline) mäts upp och 
utfallet jämförs sedan med denna. Energitjänstföretagets förtjänst baseras 
sedan på resultatet. Generellt uppnås besparingar på mellan 20–30%.

Styrkor/möjligheter:
 Det går snabbt att åstadkomma energibesparing.
 Säker investering för kunden tack vare energibesparingsgaranti. 
 Tydliga resultat vad gäller minskad energianvändning gör hela 

organisationen positivt inställd.
 Delade incitament för energibesparing hos kunden och 

energitjänstföretaget eftersom det ger en förtjänst för båda parter. 
 EPC-modellen är lämpad för storskaliga projekt där ett flertal byggnader 

ingår. Många åtgärder blir ännu lönsammare när de utförs i flera 
byggnader samtidigt och vinsten kan då motivera åtgärder som är något 
mindre lönsamma.

 Beprövat koncept med dokumenterad effekt.

Svagheter/risker:
 Ofta genomförs bara de mest lönsamma energiåtgärderna.
 EPC kräver beställarkompetens. Beställaren måste ställa skarpa, tydliga 

och mätbara krav på den prestanda som ska uppnås. Otydliga avtal 
kommer att tolkas till leverantörens/utförarens fördel.

 En extern part kommer in och förändrar installationer t.ex. styr- 
och reglerutrustning. Samordning och kunskapsöverföring med 
driftorganisationen behövs.
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Exempel
Lyckat EPC-projekt

”Man bör trycka på miljöaspekten så den väger tyngre än 
ekonomin i vissa fall.” 

MARIA RYDHOLM, FASTIGHETSINGENJÖR TROSA KOMMUN

Miljöprojekt är viktiga för oss och Trosa är en ekokommun. Sedan fyra år 
tillbaka driver vi ett energisparprojekt. Vi hade upptäckt att det blev dyrt 
att inte åtgärda ute i fastigheterna också. Dessutom hade vi dålig styrning 
på våra byggnader och inte riktigt överblick över fastighetsbeståndet.  
Numera har vi ett centralt övervaknings samt styr och reglersystem.  
I samband med energibesparingsprojektet gjordes en systematisk genom
gång av alla fastigheter, vilket har ökat vår kunskap om fastighetsbeståndet 
avsevärt.

EPC har fungerat jättebra hos oss. Samarbetet mellan olika parter har 
varit exemplariskt. Vi är mycket nöjda med den entreprenör som upp
handlades för genomförande av EPC hos oss. De var proffsiga och kunniga 
på alla sätt. Vi gick systematiskt igenom alla fastigheter tillsammans med 
dem. Jättebra. Sedan utbildade de driftpersonalen så att de blev insatta i 
allt det som genomfördes under EPC. När driftteknikerna blir involverade 
så kan även de ge av sina kunskaper till oss om fastigheter. Hela tiden var 
entreprenören noga med att sätta oss in i alla bitar av EPCarbetet, så att vi 
efteråt skulle kunna förvalta det som gjorts. Alla har varit engagerade. Det 
blev ett effektivt kunskapsutbyte mellan alla parter. Vi fick förstås även 
garantier för energibesparingarna och för uppnådda resultat, vilket var 
viktigt.

Projektet har även varit ekonomiskt lyckat, det vill säga åtgärderna vi 
genomfört betalar sig. Kravet var lönsamhet inom 10 år. Vi tvingades dock 
pruta på många saker som vi egentligen ville göra, eftersom det visade sig 
inte vara lönsamt. Från början hade vi en mycket längre lista över åtgärder 
än den som slutligen kom att användas och genomföras.
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Ett problem har ibland varit att få med oss verksamheterna och 
involvera brukarna på ett bra sätt. Det är svårt att behålla komforten 
under det att arbetet pågår och då kan missnöje uppstå. Vi har inte fått 
jättestora reaktioner men det har förekommit klagomål då ventilation och 
värmeegenskaper har förändrats. 

Jag tror att en av de viktigaste sakerna för att uppnå energibesparingar 
är att ge bra underlag till politikerna så de fattar beslut och avsätter medel. 
Där bör man trycka på miljöaspekten så den väger tyngre än ekonomin i 
vissa fall.
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Integrated Energy Contract – IEC
De två dominerande affärsmodellerna i Europa, EPC och ESC, innefattar 
energieffektivisering på användarsidan respektive produktionssidan var 
för sig, men ingen av dem inkluderar båda perspektiven. En ny modell har 
därför tagits fram för att kunna hantera både produktion och användning. 
Denna modell kallas Integrated Energy Contract (IEC). Denna energitjänst 
kan förväntas öka även i Sverige.

Energitjänstföretaget kan exempelvis ta ansvar för att undersöka bygg
naden och sedan föreslå och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i 
fastigheten. Därefter kan företaget föreslå lösningar för energiproduktion/
leverans, driftsätta och sköta dessa samt i efterhand kontrollera och följa 
upp att besparingar uppnås. Energitjänstföretaget tar därmed ansvar 
för helheten, både energiproduktion (tillförsel) och energianvändning 
(förbrukning).

Styrkor/möjligheter:
 Incitament för att genomföra åtgärder inom både produktion och 

användning är inbyggda i modellen. 

Svagheter/risker:
 IEC ställer jämfört med ESC större krav på intresse och deltagande från 

kunden samt kan medföra investeringskostnader som annars inte är 
vanliga i ESC-sammanhang.

 Modellen är ännu så länge inte beprövad i någon större omfattning  
i Sverige.

Se även de styrkor och svagheter som finns under EPC respektive ESC.
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Funktionsavtal
Funktionsavtal är en energikontraktsmodell som bygger på principen att 
kunden betalar för en funktion istället för t.ex. en levererad mängd energi. 
Det kan handla om till exempel luftkvalitet, rumstemperatur eller belys
ning. Funktionsavtal kallas ibland också komfortavtal.

Ett funktionsavtal innebär generellt att ett energitjänstföretag ser över 
vad kunden betalar per år för att en kvadratmeter hålls under de önskade 
förhållandena. I beräkningen brukar hänsyn tas till alla relevanta kost
nader såsom energi och underhåll. När energitjänstföretaget räknat ut 
kostnaden erbjuds kunden en fast kostnad som är lägre än den som gäller 
för tillfället. Energitjänstföretagets vinst uppstår därför delvis då anlägg
ningen energieffektiviseras.

Energitjänstföretaget tar sedan ansvar för att allt som fastigheten 
behöver levereras för de funktioner avtalet innefattar, inklusive underhål
let. Energitjänstföretaget ska också hålla det överenskomna priset oavsett 
fluktuationer på till exempel priset för bränsle. 

Styrkor/möjligheter:
 Kunden behöver inte investera men kan ändå direkt sänka sina 

energikostnader.
 Kunden skyddas från yttre faktorer vilka påverkar energipriset,  

som t.ex. kalla vintrar.
 Kontraktet är oftast lätt att förstå och relativt kort

Svagheter/risker:
 Den stora svagheten hos modellen består i att åtgärderna på 

användarsidan tenderar att vara begränsade.
 Det kan vara svårt att se besparingen.

Partnering
Partnering är ett samlingsbegrepp för arbetsprocesser mellan olika aktörer 
eller projektparter som utgår från allas deltagande i alla delar av bygg
processen. Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens 
som behövs för att realisera projektet – bildar ett team. Det traditionella 
”stafettloppet” där olika aktörer är inne i processen under en begränsad 
tid undviks. Vid partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar 
tillsammans i projektet från ax till limpa.
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Partnering är inte en traditionell energitjänst utan används inom bygg
sektorn som en strukturerad samarbetsform, där byggherren, konsulterna 
och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift. Detta baseras på 
ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper komplet
terar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Fördelen med att alla 
inblandade aktörer samarbetar genom hela byggprocessen, är att alla kän
ner ökat ansvar och ökad delaktighet.

I bred mening är partnering en process där leverantörer och kund 
tillsammans och systematiskt söker uppnå ett bättre gemensamt helhets
resultat. Med tydliga gemensamma målbilder tidigt i processen säkerställs 
att t.ex. energimålen uppnås. Tanken är att ett nära samarbete ska skapa 
mervärde för samtliga parter. Det minskar antalet tvister, effektiviserar 
byggprocessen, minskar kostnaderna och ger högre kvalitet i byggverk
samheten. De tre nyckelfaktorerna i Partnering är:

 Gemensamma mål.
 Gemensamma aktiviteter.
 Gemensam ekonomi.

Styrkor/möjligheter:
 Produktions- och kostnadseffektivitet kan öka med ökat samarbete.
 Ökade möjligheter för innovationer och kontinuerlig förbättring av 

kvalitativa produkter och service.
 Skapar tillit och gemenskap runt ett mål.

Svagheter/risker:
 Den största nackdelen som framförs är att det är mer tidskrävande för 

alla parter, med många möten. 
 Metoden utmanar byggbranschens traditionella arbetsmetoder. Att arbeta 

i en gemensam organisation med öppna ekonomiska böcker är ett stort 
steg för många företag.
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Exempel
Lyckat Partneringprojekt

”Energimålet har nåtts, funktion och inomhusmiljön är bra 
och ekonomiskt blev det inte dyrare än att bygga på traditio-
nellt sätt.”

UR SKRIFTEN STÄLL OCH KONTROLLERA ENERGIKRAV 2014

Passivhusförskolan Sagoskogen i Huddinge har inte bara uppnått de sten
hårda kraven på energi, inomhusmiljö och funktion. Den byggdes även till 
samma kostnad som ett traditionellt bygge. 

– Sagoskogen är på många plan ett föregångsprojekt, säger Ellinor de  
Gysser, projektledare vid Huge Fastigheter AB. 

Sagoskogen är en av tre förskolor som byggs av det kommunala bolaget 
Huge Fastigheter AB, på uppdrag av Barn och utbildningsförvaltningen i 
Huddinge kommun.

Det är ett partneringprojekt och avtalsformen innebär ett samarbete på 
fyra år.

– Genom hela projektet med Sagoskogen har vi arbetat nära såväl upp
dragsgivarna som entreprenörer, konsulter och pedagoger, vilket har gjort 
det möjligt att anpassa byggnaden på bästa sätt för förskoleverksamheten. 
Dialogen och samarbetet mellan alla inblandade parter har varit det mest 
fantastiska med hela bygget. Energimålet har nåtts, funktion och inomhus
miljön är bra och ekonomiskt blev det inte dyrare än att bygga på traditio
nellt sätt, säger Ellinor de Gysser, projektledare vid Huge Fastigheter.

För att säkra att projektet bemannas med rätt kompetens har kunska
pen hos entreprenörernas och deras konsulters nyckelpersoner utvärde
rats avseende: arbete med partnering, lågenergihus och relevanta styr
system vid entreprenadarbete.

Arbetet har genomförts med utgångspunkt från en samverkansmodell 
där beställaren, konsulter och entreprenör gemensamt löst uppgifterna i 
ett öppet samarbete. En tydlig ansvarsfördelning anges i avtalet för projek
tet.
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Totalprojektsmetoden
BELOK:s (Beställargruppen lokaler) metod Totalprojekt är en modell för 
att bedöma lönsamheten hos energieffektiviserande åtgärder genom att 
slå samman dem i ett paket. På så sätt kan även åtgärder som på egen hand 
är olönsamma genomföras. Tillsammans uppfyller åtgärderna de lönsam
hetskrav som fastighets ägaren har fastställt och tillsammans minskar de 
fastighetens energibehov drastiskt. Att tänka i paket är hela idén med Total
projekt. Det är därför man får så kraftiga energibesparingar, upp till 50 %. 

Metoden togs fram eftersom energiåtgärder varierar mycket i lön
samhet. De lönsammaste åtgärderna är ofta enkla att motivera. Att 
däremot motivera ett genomförande av mindre lönsamma åtgärder är 
svårare. Det krävs verktyg för att hantera dessa så att en högre grad av 
energieffektivisering totalt sett uppnås. Totalprojektmetodens sätt att 
räkna gör att det företag som vill kan gå längre och genomföra fler åtgärder 
än vad som annars varit möjligt. Om de svenska miljömålen ska uppnås 
måste även mindre lönsamma åtgärder genomföras, och Totalprojekt är en 
möjlig väg att lyckas med detta utan att ge avkall på fastighetsföretagens 
lönsamhetskrav. 

FIGUR 2 • Internräntediagram.
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När man arbetar enligt Totalprojektmetoden för man in åtgärderna 
i ett speciellt diagram, i tur och ordning efter deras lönsamhet. När 
man kommer till den beslutade, accepterade kalkylräntan har man 
fått med alla åtgärder som ryms inom den givna investeringsramen. 
Beslutsunderlaget är pedagogiskt utformat vilket bland annat kan 
underlätta kommunikationen med beslutsfattare. 

Diagrammet på föregående sida visar principen. Bilden kommer från 
BELOK:s hemsida där verktyget fritt kan laddas ner.

Styrkor/möjligheter:
 Genomgång av 19 Totalprojekt visar på en minskning av 

värmeanvändningen med i genomsnitt 51 % och elanvändningen med  
16 %.

 Fångar även upp de åtgärder som inte är individuellt lönsamma genom 
paketlösning. 

 Åtgärder genomförs både på tillförsel- och användarsidan.
 Fastighetsägaren har ansvar och kontroll över vilka åtgärder som 

genomförs. Intern process.

Svagheter/risker:
 Den främsta nackdelen med metoden är höga investeringskostnader.  

De kan vara ett stort hinder, framför allt för mindre aktörer. 
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Exempel
Totalprojekt som ger tydliga beslutsunderlag

”Jag ser det som ett ansvar vi har att förvalta skattemedlen på 
detta sätt. På bästa sätt.”

NINA JACOBSSON STÅLHEIM, UTVECKLINGSLEDARE FÖR ENERGI 
 OCH MILJÖ HOS LOKALFÖRVALTNINGEN GÖTEBORG

Vi använder Totalprojektsmetoden som ger tydliga besluts underlag, efter
som den visar på hur omfattande åtgärder vi ska utföra inom ramen för 
våra krav på lönsamhet i ett livscykelperspektiv. Genom att använda oss av 
Totalprojektmetoden och beräkna lönsamheten på paket av åtgärder, får vi 
med fler mindre lönsamma åtgärder och kommer lite längre i vår effektivi
sering. 

För att åstadkomma en minskad energianvändning måste man ha en 
uttalad idé om att det är detta man vill. Man bör vara ambitiös och tänka: 
”Vi vill komma så långt vi kan”. Totalprojektmetoden är ett väldigt bra till
vägagångssätt, tycker jag. Alla måste se till vad som är ekonomiskt rimligt 
och Totalprojekt erbjuder en lösning som är lönsam samtidigt som man 
kommer långt med energieffektiviseringen. Den borde användas av fler. 
Jag ser det som ett ansvar vi har att förvalta skattemedlen på detta sätt. På 
bästa sätt.
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Exempel
Helhetsgrepp

”Det är viktigt att vara en duktig och kompetent beställare. 
Mycket kan gå fel annars.”

PER-ERIK NILSSON, KOORDINATOR, BELOK

Organisationer och företag genomför generellt sett inte energieffektivise
ringsåtgärder i tillräcklig utsträckning, med några undantag. Vissa jobbar 
målinriktat och fokuserat på detta, men det finns alltför många som inte 
gör det också. 

För att komma igång med energieffektivisering är det riktigt viktigt att 
man fattar beslut i företagsledning, gärna styrelse, och att man upprättar 
policys för vad företaget ska uppnå. Där det finns tydligt uttalade målsätt
ningar för energi och miljö sker också det mest genomtänkta arbetet. Där 
detta inte finns kan istället eldsjälar driva frågan, men det blir givetvis 
personberoende och kan vara svårt att driva över tid. Kanske går de i pen
sion, byts ut eller flyttar. Energiarbetet blir då mera instabilt och mindre 
enhetligt. 

Hindren för att komma igång brukar handla om avsaknad av strate
giska beslut om energifrågor på ledningsnivå. Även finansiella problem 
kan ställa hinder i vägen. Det finns också stora skillnader över landet i hur 
man arbetar med energieffektivisering. Förutsättningarna ser olika ut på 
olika håll.

I BELOK finns Totalprojektsmetoden, denna visar tydligt och klart hur 
man ska prioritera bland åtgärder och genomföra dem. Detta är metodens 
styrka. BELOKs medlemmar använder den själva och skriver in i sina poli
cydokument att det är denna som ska tillämpas. På så sätt sprider den sig.  
I korthet handlar det om att ett helhetsgrepp ska tas på fastigheter när man 
går in och förbättrar dem.



Modeller för energieffektivisering  ·  41

Förr eller senare behöver man handla upp någon som hjälper en, exem
pelvis konsulter som genomför Totalmetodiken och plockar fram åtgärds
förslag. Då behöver man hitta en tillräckligt kompetent konsult och ha ett 
tydligt avtal. Det är viktigt att vara en duktig och kompetent beställare. 
Mycket kan gå fel annars.

Det finns mål om att minska energianvändningen i fastigheter med 
50 procent. Den målsättningen är ambitiös och riktig, som snitt över hela 
linjen. Det som blir lite skevt är att procentuell halvering lutar sig mot 
utgångsläget. Katastrofbyggnader får lättare att klara ett halveringsmål 
medan redan bra byggnader inte kan göra det, men generellt sett är halv
ering ett helt realistiskt mål. Helt nåbart. 



5
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Nya modeller  
och verktyg
I arbetet med denna skrift har olika aktörer tillfrågats, både 
genom telefonintervjuer och i en workshop, om sina erfaren
heter av energitjänster och hur de själva arbetat för att uppnå 
energieffektivisering. 

Offentliga fastighetsägare inom kommuner och landsting har ombetts 
reflektera över behovet av att utveckla befintliga modeller för energi
effektivisering och hur de då skulle kunna se ut, alternativt om dessa kan 
kombineras på olika sätt för att bättre motsvara beställarens behov. De har 
även fått dela med sig av vilka eventuella för och nackdelar som finns med 
att istället för att upphandla energitjänster äga kompetensen själva, och 
driva energieffektiviseringsprojekt inom företaget. De synpunkter och 
idéer som framförts ligger till grund för resonemangen i detta kapitel.

Många av de befintliga modellerna för energieffektivisering som 
beskrivits i kapitlet om externa modeller har utvecklats av leverantörerna, 
alltså de som utför åtgärderna, och inte av beställarna själva. De tillgodoser 
därför inte helt beställarens behov, och har inte alltid den flexibilitet som 
beställaren önskar. Detta kan förklara att så många intervjuade offentliga 
aktörer önskade helt eller delvis andra modeller, nya kombinationer av be
fintliga modeller eller en förändrad utformning av avtal för energitjänster 
så att dessa blir mer flexibla.

Nätverk och kunskap
Flera offentliga aktörer uttryckte önskemål om att skapa beställarnätverk 
för att kunna utbyta erfarenheter inom området energitjänster och lön
samhetskalkylering. Större transparens och mer kunskapsutbyte offent
liga fastighetsägare emellan skulle underlätta så att man hittar rätt bland 
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utbudet av energitjänster och deras respektive utförare/leverantörer. Detta 
i sin tur skulle minska riskerna för juridiska misstag och förbättra förut
sättningarna för att ställa krav och att skriva skarpa, tydliga avtal.

Ett ökat samarbete möjliggör också framtagande av nya, och vidare
utveckling av gamla, modeller för energieffektivisering. Att initiativet 
kommer från beställarorganisationen har många fördelar och skulle kunna 
bidra till en gynnsam utveckling av marknaden för energitjänster.

Hos många finns ett behov och en vilja att lära sig mer om olika energi
tjänster. Utan en mer ingående förståelse för energitjänsternas syften 
respektive inriktningar samt styrkor och svagheter, kan det vara svårt att 
avgöra vilken som bäst passar den egna organisationens behov.

Det finns några befintliga nätverk och program där erfarenheter och 
kunskap kan inhämtas. Här nämns några:

 UFOS, Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor, 
bedriver utvecklingsprojekt som skapar verktyg att effektivisera 
fastighetsföretagandet, och att höja kvaliteten för hyresgästerna.

 BELOK, Beställargruppen Lokaler, är ett nätverk och ett samarbete mellan 
Energimyndigheten och många av Sveriges största fastighetsägare med 
inriktning på lokaler.

 Sveby, Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader, 
är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för 
överenskommelser om energianvändning.

 Lågan, program för byggnader med mycket låg energianvändning, 
ska bland annat bidra till ett brett nationellt utbud av leverantörer av 
produkter och tjänster och trygga beställare av sådana.

 EEF, Energieffektiviseringsföretagen, samlar företag som har 
energieffektiva produkter och som kan leverera tekniska lösningar och 
tjänster när det gäller energieffektivitet. 

Flexibla avtal och modeller
Somliga beställare med erfarenhet av energitjänster vill se en utveckling 
av dessa modeller så att de blir mer flexibla i sin utformning. Det skulle 
exempelvis kunna innebära en möjlighet att endast genomföra vissa delar 
av en tjänst som normalt sett är en paketlösning. Ett exempel är att en
dast genomföra förstudien inom EPC och därefter ha möjlighet att kliva 
ur samarbetet, beroende på vad förstudien visat. Det kan även handla 
om möjligheten att avbryta under arbetets gång, till exempel för att man 
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anser att det räcker med det som dittills uppnåtts, eller att man uppfattar 
leverantörens arbetssätt, professionalitet eller genomförande av åtgärder 
som otillfredsställande. Risken att bli låst vid ett avtal på flera år som inte 
ger det man avsett, skapar i vissa fall tveksamhet hos beställare. En större 
flexibilitet i avtalsutformningen skulle ge ökad trygghet vid upphandling 
av energitjänster. 

Kombination av olika modeller
Ett annat sätt att utveckla befintliga modeller så att de bättre svarar mot 
olika beställares behov, är att kombinera modellerna på olika sätt. Det ger 
möjlighet att tillvarata deras respektive styrkor, vilket kan leda till att den 
totala nyttan och energieffektiviseringen blir ännu större. 

Integrated Energy Contracting, IEC, är ett exempel på detta. Denna  
energitjänst är som tidigare nämnts inte helt etablerad på energitjänst
marknaden ännu och erfarenhetsunderlaget är därför knapphändigt. 
Upprinnelsen till modellen var behovet av att kunna kombinera Energy 
Performance Contracting och Energy Supply Contracting, EPC och 
ESC. Detta för att säkerställa effektiviseringsåtgärder på såväl energi
tillförselsidan som användarsidan. Resultatet blir en avsevärt minskad 
energianvändning i flera led och därmed minskade kostnader för energi.
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Teoretiskt går det att kombinera energitjänster på många olika  
sätt. Genom att exempelvis kombinera Energy Performance Con
tracting med Partnering skulle större transparens erhållas och 
beslutsprocessen vad gäller åtgärder inkludera fler parter. Då skulle 
den egna driftorganisationen bli delaktig redan på ett tidigt stadium 
och överlämningen efter att åtgärderna genomförts skulle underlättas. 
Den kunskapshöjning inom organisationen som är så viktig vid 
genomförandet av energieffektiviserande insatser, säkerställs också genom 
Partnering.

Totalprojektmetoden kan användas som ett komplement till alla 
modeller för energieffektivisering som beskrivs i kapitel 2. Den gör det 
möjligt att genomföra även mindre lönsamma åtgärder, oavsett vilken 
strategi, modell eller energitjänst som en organisation använder.

Det går även att ta ytterligare ett steg och tänka sig en kombination 
av fler än två energitjänster, som en ”bukett” av det bästa från dem. 
Ett exempel kan vara Funktionsavtal, EPC, ESC eller IEC där man 
använder Partnering som samarbetsform för transparens och effektiv 
kunskapsöverföring, samt Totalprojektmetoden för att beräkna lönsamhet 
och nå ännu längre vad gäller total energibesparing. 

Egen beställarmodell
Några offentliga aktörer har uttryckt behov av en ”beställarmodell”. Det 
handlar om en modell som byggs upp helt och hållet utifrån beställarnas 
behov och som bygger på beskrivningen av en arbetsprocess för hur man 
hanterar energieffektivisering i byggnader. Beställarmodellen inkluderar 
dock upphandling av leverantör för själva genomförandet av åtgärder. 

Denna modell bör vara mer flexibel och anpassningsbar än de som 
finns på marknaden idag, så att det går att använda större eller mindre 
delar av den. Den skulle ge ett närmare samarbete mellan beställare och 
leverantör än vad som ofta är fallet med de befintliga modellerna. Ett ökat 
förtroende mellan parterna underlättar arbetet i alla dess faser, säkrar en 
god kvalitet och möjliggör bra kunskapsöverföring. En central del bör vara 
att komma överens om vilka krav som gäller, hur genomförandet ska gå till 
och vilken metod för uppföljning som ska användas. Både beställare och 
leverantör ska ta fram riktlinjerna för detta.
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Beställarmodellen kan förslagsvis innehålla riktlinjer för:

 kartläggning av beställarens behov
 kompetensutveckling inom organisationen
 finansiella och personella resurser
 tvärfunktionellt samarbete med juridisk och ekonomisk kompetens, 

liksom eventuellt energibolag
 god kommunikation mellan alla berörda parter
 samverkan med och information till brukare
 analys av energieffektiviseringsåtgärders påverkan på fastighetsvärdet
 uppföljning
 presentation av resultat



6
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Upphandling
Den offentliga sektorns samlade köpkraft kan ha stor be
tydelse för lönsamhetsutvecklingen för energieffektivise
ringsåtgärder och energieffektiva produkter. På så sätt kan 
en upphandling påverka marknaden. Genom väl formulerade 
krav i upphandlingen är det också möjligt att få sina behov 
tillgodosedda på ett effektivt sätt. 

En framgångsrik upphandling förutsätter tillräckliga kunskaper hos 
beställaren. Risken är annars stor för felaktiga lösningar och subopti
meringar, det vill säga att nyttan optimeras ur en aspekt men att denna 
lösning inte är optimal sett ur ett helhetsperspektiv. Det är bra att sätta 
tydliga och mätbara mål vid upphandling. Ibland är det enklast med mål i 
form av minimikrav på prestanda eller liknande. Mål som anger att en viss 
procentuell minskning ska uppnås kan vara svårare att definiera, mäta och 
utvärdera. Att avtalen är distinkta och tydligt formulerade är viktigt för att 
säkerställa att leveransen motsvarar förväntningarna. 

 UPPHANDLINGSSTÖD
Det finns möjlighet att få hjälp med att skriva upphandlingsavtal med 
energi- och hållbarhetskrav. Vägledning erbjuds av:
 - Konkurrensverket (tidigare på Miljöstyrningsrådet) 
 - Sveriges Kommuner och Landsting  
 - Upphandlingsstöd.se 
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Konkurrenspräglad dialog 
Upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog är ett komplement 
till redan befintliga former av upphandling. Det speciella med konkurrens
präglad dialog är att det ger möjlighet för den upphandlande parten att 
föra en dialog med utvalda leverantörer om deras respektive erbjudanden 
innan beslut tas.

Konkurrenspräglad dialog ska vara ett flexibelt alternativ när ett vanligt 
upphandlingsförfarande inte är möjligt. Exempelvis kan det ibland vara 
omöjligt att utforma någon mer exakt specifikation. Konkurrenspräglad 
dialog kan även användas då specifikationer som gör det möjligt att vär
dera alla lösningar inte går att utforma.

Dialogförfarandet kan användas när den upphandlande parten i stort 
känner till vilket slutresultat som ska uppnås, men inte i förväg kan fastställa 
hur resultatet ska uppnås på bästa sätt i form av t.ex. finansiering, rättsfrågor 
eller tekniska lösningar. Konkurrenspräglad dialog får användas oavsett om 
upphandlingen avser byggentreprenader, varor eller tjänster.

Konkurrenspräglad dialog inleds med att ett urval görs bland de intres
serade leverantörerna med hjälp av kvalificeringskraven i kapitel 10 och 
11 i LOU. Syftet med dialogen är att diskutera alla aspekter av kontraktet 
och ta reda på hur den upphandlande enhetens behov bäst kan tillgodoses. 
Det är fråga om en individuell dialog mellan upphandlaren och respektive 
leverantör om dennes föreslagna lösning. 

Förslagen får inte röjas för andra deltagare i den konkurrenspräglade 
dialogen utan samtycke från leverantören. Dialogen avslutas då den upp
handlande parten har fått lösningar som tillgodoser de behov och krav som 
motiverat förfarandet.

När den konkurrenspräglade dialogen har avslutats ska ett meddelande 
om detta skickas ut till samtliga anbudssökande. Leverantörerna får där
efter lämna anbud i upphandlingen utifrån ett förfrågningsunderlag som 
tagits fram av den upphandlande parten. Inga förhandlingar får ske efter 
att dialogen har avslutats.

Styrkor/möjligheter:
 Möjliggör för en offentlig aktör att upphandla komplexa tjänster där det är 

svårt att på förhand veta exakt hur den upphandlade lösningen ska se ut.

Svagheter/risker:
 Kräver tid och engagemang från både beställare och leverantörer.



Modeller för energieffektivisering  ·  51

Innovationsupphandling 
Innovationsupphandling är ett verktyg som kan användas när beställaren 
har ett behov av en ny vara, tjänst, funktion eller teknik som existerar men 
som ännu inte är etablerad på marknaden. Beställaren söker då lösningen 
på detta problem i en upphandlingsförfrågan. Antingen kan någon av 
leverantörerna lösa problemet direkt, eller så krävs en innovation (t.ex. 
teknikutveckling). Innovationsupphandling stimulerar framtagande av ny 
teknik, nya tjänster och nya varor för att möta beställarens önskemål. 

Innovationsupphandling kan också användas för att fånga upp utma
ningar på lite längre sikt, för kommande behov. Ibland har ledning och 
medarbetare i en verksamhet identifierat ett behov för vilket det inte 
finns en lämplig lösning på marknaden, men där det ändå verkar rimligt 
att en sådan kan utvecklas. I ett sådant fall är det lämpligt att upphandla 
nya eller förbättrade lösningar som ännu inte finns på marknaden och 
avsätta tid för leverantörerna att ta fram sådana. Det innebär att nya 
lösningar utvecklas av leverantörerna i ett samspel med kunniga offentliga 
beställare.

Den nationella innovationsstrategin från oktober 2012 definierar 
innovationsupphandling som:

”Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovatio-
ner. Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på ett sådant 
sätt att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, 
dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya 
lösningar som ännu inte finns på marknaden”.

Arbetssättet påminner om Energimyndighetens arbete med teknikupp
handlingar där ny teknik stimuleras genom att en beställargrupp tydligt 
efterfrågar en nyskapande och innovativ lösning. En innovationsupphand
ling behöver dock inte vara lika storskalig som teknikupphandlingar, vilka 
ofta involverar hela branscher.



7



Modeller för energieffektivisering  ·  53

Kalkyler för  
effektiviserings- 
åtgärder
Vilka vinster en energieffektivisering ger är en kärnfråga. 
Det är ett välkänt faktum att den lönsamma energieffekti
viseringspotentialen i byggnader är stor. Däremot varierar 
de lönsamma åtgärderna för individuella byggnader. Oavsett 
vilken strategi eller modell som används för att åstadkomma 
energieffektivisering, är det viktigt att ha en uppfattning om 
på vilket sätt det är lönsamt att energieffektivisera i det egna 
fastighetsbeståndet. Utifrån den kunskapen är det lättare att 
fastställa en lämplig ambitionsnivå och därmed besluta om hur 
omfattande åtgärder som ska genomföras.

Det är lämpligt att utgå från befintliga underhållsplaner och i anslutning 
till dessa planera in energieffektiviseringsåtgärder. Då belastar merkostna
den bara själva energieffektiviseringsåtgärden.

LCC
Det som påverkar om en energieffektiviseringsåtgärd är lönsam eller inte 
är hur stor investeringen är i förhållande till den minskade energi och  
effektkostnad den resulterar i. Ett bra sätt att tydliggöra kostnader för en 
investering i förhållande till framtida minskade kostnader, är att genom
föra LCCberäkningar (Life Cycle Cost). Denna beräkningsmetod är ett 
verktyg för investeringsbedömning som inkluderar alla ekonomiska kon
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sekvenser som en investering resulterar i, till exempel minskade framtida 
underhållskostnader och minskade kostnader för el och värme.

Allmänt ger LCC en bild av olika investeringsalternativ för energieffek
tiviserande åtgärder, där åtgärdernas värde över hela deras ekonomiska 
livslängd tydliggörs. På så sätt skapas en helhetsbild av en investerings 
betydelse över tid, som därmed kan diskuteras och värderas.

Avkastning
En avgörande faktor i lönsamhetsberäkning är vilket avkastningskrav 
(kalkylränta) fastighetsägaren använder, det vill säga hur snabbt man för
väntar sig att få tillbaka sin investering. Det uppställda lönsamhetskravet, 
kalkylräntan, ska överskridas för att en investering ska bedömas som lön
sam. Det betyder att en åtgärd anses lönsam om avkastningen överstiger 
kalkylräntan. Kalkylräntan speglar således vilket avkastningskrav 
investeraren har på en åtgärd eller investering. Den beror till viss del på 
risken. En hög kalkylränta premierar en kort återbetalningstid och därmed 
kortsiktiga investeringar framför långsiktiga. En långsiktig investering, 
såsom energieffektivisering i fastigheter, medför en låg risk och en lägre 
kalkylränta kan därför accepteras. Med en sänkning av kalkylräntan blir 
antalet lönsamma åtgärder fler. 

I många fall är renoveringspro
jekt i fastighetsbranschen långsik
tiga. Byggnader har lång livslängd 
och värden som ger intäkter och 
kassaflöde även efter 30 och 40 år. 
Ett sätt att ta hänsyn till detta kan 
därför vara att acceptera en lägre 
kalkylränta i fastighetsbranschen 
än i andra branscher som t.ex. bil 
och vitvarubranchen.

I skriften Kalkyler för offentlig 
fastighetsverksamhet kan du  läsa 
mer om olika typer av kalkyler för 
olika energieffektiviseringsinves
teringar.
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Energipriset
Eftersom energibesparing mäts i kronor är både energipriset och even
tuella effektavgifter viktiga faktorer, liksom de antaganden man gör om 
framtida energiprisökningar. Då det är närmast ogörligt att sia om hur 
energiprisutvecklingen kommer att se ut, rekommenderas att lönsam
hetskalkyler tar hänsyn till olika scenarier där energipriset endera förblir 
oförändrat, höjs måttligt eller höjs mycket. 

Att räkna med olika scenarier, på grund av att någon faktor är osäker, 
kallas att göra känslighetsanalyser. Beräkningsmodellen LCC ska inkludera 
framtida energiprisökningar. När dessa tas med kan en investering som 
åstadkommer minskad energianvändning ofta framstå som mer lönsam. 
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Högt hängande 
frukter – hur når  
vi dit?
De intervjuer som gjorts i arbetet med denna skrift pekar på 
vikten av att vara en kunnig beställare och att ha tillräcklig 
kompetens för att sköta driften på ett effektivt sätt för att 
energimålen ska nås. Det poängteras också att ledningens 
engagemang är grundläggande för att driva energieffektivi
seringsarbetet.

Här presenteras de resonemang som handlar om hur offentliga aktörer kan 
bidra till att arbetet med energieffektivisering blir framgångsrikt. 
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Blir effektiviseringen tillräcklig?
Energieffektivisering i lokalsektorn kan ofta handla om förbättringar inom 
ramen för befintliga underhållsplaner. Sådana förbättringar är ofta enkla 
att genomföra eftersom de inte kräver några investeringar utöver det som 
är budgeterat. Det är ofta klokt att göra så kallade ”passapå”åtgärder, dvs. 
tidigarelägga vissa energieffektiviserande åtgärder så att de kan samordnas 
med andra tvingande åtgärder. På så sätt slipper åtgärderna belastas med 
t.ex. etableringskostnader.

För att kunna ta ännu större språng mot en minskning av energian
vändningen behövs dock ett annat investeringsutrymme än vad som krävs 
för att upprätthålla byggnaders befintliga skick. Dessa investeringar förut
sätts ofta finansieras av de uppnådda energibesparingarna. 

Energitjänstföretag kan åta sig att göra en investering och i gengäld 
få en del av besparingen för att finansiera den. För att det ska bli möjligt 
att följa upp att energibesparingarna verkligen uppnås måste detaljerade 
kontrakt skrivas. Detta, tillsammans med att vinsten av energiåtgärderna 
måste räcka till både energitjänstföretaget och fastighetsföretaget, med
för en risk för att mer långtgående åtgärder som innebär större risk inte 
genomförs. 

För att gå längre och genomföra mer ambitiösa åtgärder krävs strate
gier eller arbetsmodeller som accepterar lägre lönsamhetskrav eller högre 
risk. Dessa kan vara egna interna modeller för arbete med energifrågan, 
eller externa tjänster som upphandlas i syfte att åstadkomma tekniska 
uppgraderingar och energieffektivisering. Exempel på en metod som ger 
stora energibesparingar är Totalprojektmetoden. I den metoden samman
förs energiåtgärder i paket där helheten uppfyller lönsamhetskriterierna 
medan ett antal olönsamma åtgärder åker snålskjuts på mer lönsamma 
åtgärder. 

Möjligheter för offentlig sektor
Offentliga fastighetsägare bedriver ofta förvaltning på lång sikt och kan 
därför genomföra projekt över längre tid än privata aktörer som planerar 
att sälja fastigheten vidare inom en snar framtid. Detta ger större möjlig
het att arbeta med långsiktiga modeller såsom Totalprojekt. Att använda 
Totalprojektmetoden för ett helt område eller t.o.m. hela fastighetsbestån
det ger ännu större möjligheter till stora energibesparingar. Det är viktigt 
att ha en helhetssyn för att nå riktigt långt.
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Bra upphandlade energitjänster kan också leda till höga energieffekti
viseringar. Det är här viktigt med en stor beställarkompetens så att tydliga 
och genomtänkta kontrakt skrivs. Korrekta överlämningar och uppfölj
ningar har stor betydelse, liksom den fortsatta driften av fastigheten samt 
information och engagemang hos brukarna.

Det långsiktiga perspektivet gör det motiverat att bygga upp en egen 
kompetens i energifrågor. Det ger också bättre förutsättningar för en 
förhållandevis låg kalkylränta. Tack vare långsiktigheten i förvaltning och 
de förhållandevis goda förutsättningarna för ett strukturerat energiarbete, 
har offentlig sektor flera av de pusselbitar på plats som krävs för att nå 
långt på energieffektiviseringsområdet.

Det är också intressant att inte enbart fokusera på ekonomiska värden 
för energieffektiviseringar, utan även lyfta fram till exempel värden för 
miljön och profilering.
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Exempel
Energieffektiviseringsåtgärder i egen regi

”Jag tror på Totalprojektmetodik, man måste lyfta på alla 
tuvor.”

BO GÖRANSSON, PROJEKTLEDARE FASTIGHETSKONTORET VÄSTERÅS

Hos oss antogs en energiplan 2007, efter ett ganska långt förarbete. Energi
planen ersattes 2012 med Klimatprogram 2012 som gäller till och med 
2020, även den har mycket hög ambitionsnivå. I den framgår att vi ska 
minska energianvändningen på både el och värme, konvertera bort direkt
verkande el och inte ha någon olja eller oljebaserad uppvärmning alls. 
Stadens strategiska plan säger också att energifrågor är prioriterade. Att 
sätta sådana mål är viktigt. De är styrmedel och bör därför vara ambitiösa. 
Det måste vara en utmaning, annars når man inte tillräckligt långt. 

Vår egen ledning liksom politikerna har varit tydliga i sina formule
ringar. Det har funnits ett stort engagemang från dem och en positiv syn 
på denna fråga inom hela organisationen. Ambitionen är mycket hög när 
det gäller miljöfrågor.

Fastighetskontoret Västerås har valt att genomföra energieffektivi
seringsåtgärder i egen regi och har genomfört cirka trehundra projekt 
sedan 2008. Dessa innefattar bland annat värmekonverteringar, fläkt
motorbyten, kompletteringar med FTX, flödesjusteringar i värmesystem 
och ventilation, solcellsinstallationer, byte av styrsystem samt 
belysningsåtgärder i form av dynamisk belysning och LED. 

För att komma steget längre än vad man kommer med investeringar 
i teknik och installationer så måste man jobba med det som är riktigt 
svårt och det är klimatskalet. Då får man titta på potentialen och vad 
åtgärderna där kan komma att kosta och innebära. Vi jobbar just nu med 
Totalprojektsmetoden för att vi ser att vi måste komma längre, annars når 
vi inte våra energi och miljömål.

Jag tror på Totalprojektmetodik, man måste lyfta på alla tuvor. Här 
vänder och vrider man på alla möjligheter för att nå bästa möjliga paket 
av åtgärder. Var finns dessa åtgärder, ska vi tilläggsisolera på vinden, 
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sätta in FTX, eller även fundera på tyngre insatser som att förbättra 
klimatskalet? Totalprojektmetoden ger ett bra underlag att besluta utifrån, 
där saker blir ordentligt genomgångna och bedömda. Man får ett jättebra 
beslutsunderlag för att fortsätta arbetet senare, även om man inte kan göra 
allt idag.

Alla åtgärder som förbättrar energiprestandan ökar sannolikt 
byggnadens värde och dess livslängd, och därmed har man även ett 
minskat löpande och planerat underhåll. Det finns många vinster längs 
vägen.
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Internationell  
utblick
Energimyndigheten sammanställde under 2011 en status 
rapport om marknaden för energitjänster, vilken innehöll en  
internationell utblick (Analys av den svenska energimarknaden,  
ER 2011:06). Denna visar att de europeiska länderna ser olika på 
begreppet energitjänster och har olika strategier inom området. 

Enligt rapporten har marknaderna för energitjänster utvecklats särskilt 
kraftigt i bland annat Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien och  
Rumänien, men delvis även i Spanien, Italien och Frankrike.

Energitjänstsektorn är beroende av förutsättningarna för energieffek
tivisering och förnybar energiproduktion generellt på marknaden. Där ser 
det väldigt olika ut i de europeiska länderna. Det är grundläggande vilka 
incitament, lagkrav och styrmedel som finns på en övergripande nivå. 
Vidare krävs tydliga spelregler och ofta någon form av statligt stöd för att en 
marknad för energitjänster ska uppstå.

I Tyskland har den statligt ägda banken Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) fått i uppdrag att låna ut pengar till fördelaktiga räntor bland annat 
till projekt som främjar energieffektivisering. Kreditanstalt für Wiederauf
bau betyder kreditinstitut för återuppbyggnad och banken som grundades 
1948 var en del i den så kallade Marshallplanen för återuppbyggnad av Tysk
land efter andra världskriget. 

I Danmark, Belgien och Frankrike är det främst kvotpliktsystem för  
energieffektivitet som har stimulerat energitjänstmarknaderna (se faktaru
ta på nästa sida). Kvotplikt inom energieffektivisering har föreslagits i Sve
rige i form av ett system för vita elcertifikat. Energimyndigheten har dock 
tagit ställning emot ett sådant system eftersom det inte åtgärdar problem 
som inte redan hanteras av etablerade system för elcertifikat, energiskatter, 
informationskampanjer, teknikupphandlingar etc.
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 KVOTPLIKT
Kvotpliktsystem bygger på att de som producerar el från förnybara 
energikällor är berättigade till statliga elcertifikat. Antalet certifikat 
tilldelas i proportion till antal producerade TWh förnybar el. 
Elproducenter som tilldelas elcertifikat av staten säljer dem i sin 
tur till elhandelsföretagen eller andra som handlar med elcertifikat. 
Försäljningen av elcertifikat ger ytterligare en intäkt på el som 
producerats förnybart, utöver den vanliga intäkten per såld TWh. 
Elhandelsföretagen är beroende av något som kallas kvotplikt. Det 
innebär att de måste ha/köpa elcertifikat i proportion till hur mycket  
el de levererar. Genom kvotplikten skapas en efterfrågan på elcertifikat 
och i förlängningen stimuleras producenterna att investera i ytterligare 
förnybar elproduktion. Poängen är att öka andelen el som produceras 
från förnybara energikällor. Handel med elcertifikat och kvotplikt är 
alltså miljöstimuleringsåtgärder. 

Tyskland är den största marknaden för energitjänster i Europa. Den har ut
vecklats genom en kombination av ökade energipriser, statliga stöd, styrda 
skatter och regionala program. Den vanligaste affärsmodellen är EPC. 

I Nederländerna har ”Manesco”, ett slags kooperativ av olika produkt 
och tjänsteleverantörer, bildats. Manesco erbjuder sina kunder paketlös
ningar anpassade efter deras behov och leder projektet från utveckling 
till dess att energitjänsten är fullständigt levererad. Manesco levererar i 
praktiken en lösning som påminner om EPC.

Många av de mekanismer som främjar marknaden av energitjänster, 
pågår på flera håll runtom i världen. Dessa är:

 Urbaniseringen leder till ökad belastning på miljön och driver på nya 
lösningar för att skapa ett hållbart samhälle. Detta ställer krav på 
hela energisystemet, det vill säga produktion, energidistribution och 
användning.

 Ökad medvetenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor, förnybar energi  
och energieffektivisering leder till att produkter och tjänster som är bättre 
ur miljösynpunkt betingar ett högre pris och kan ge konkurrensfördelar.

http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Kvotplikt/
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 Moderniseringsbehov i befintlig bebyggelse skapar möjlighet till ökad 
energieffektivitet. Detta i sin tur stimulerar marknaden att ta fram 
produkter och tjänster som kan hantera behovet av modernisering och 
förbättring av energiprestanda i byggnader.

 Lagar och regler om energieffektivisering och energihushållning skärps i 
allt fler länder. Kraven på företag ökar, inklusive krav på rapportering och 
transparens.

 Statliga bidrag stimulerar förnybar energi och energieffektivisering. Flera 
länder ger stöd till byggande av solenergilösningar och vindkraft samt för 
utveckling av intelligenta nät för energidistribution.

 Ökad teknikutveckling inom områden som belysning, ventilation, 
byggnadsautomation, IT och vattenförsörjning ger stor potential för nya 
lösningar och möjligheter.

 Energipriserna stiger snabbare än många andra priser. Vartefter 
energipriserna stiger så blir fler och fler energiåtgärder lönsamma.  
Detta främjar marknaden för olika energitjänster.

Ett internationellt projekt under IEA (International Energy Agency) kallas 
”Task 16”, där flera länder bland annat Österrike, Nederländerna, Belgien, 
Schweiz, Sverige och Sydkorea deltar i en arbetsgrupp för utveckling av 
marknaden för energitjänster. ”Task 16” fungerar som ett forum och en 
tankesmedja för att utbyta information och erfarenheter av energitjänster 
utifrån olika aspekter. Den ger också impulser till att främja utvecklingen 
av marknaden för komplexa energitjänster.

European Energy Service Initiative (EESI) är ett EUprojekt, där Sverige 
deltar genom IVL. Energimyndigheten stödjer arbetet och är ordförande 
för den nationella styrgruppen i Sverige. EESI stödjer marknaden för 
energi tjänster, speciellt EPC. 
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Bilaga 1

 Modeller för energieffektivisering: målgrupp, plus och minus
Nr Metod Målgrupp Styrkor och möjligheter Svagheter och risker

1 Energy Supply  
Contracting, kallas 
även energitjänst-
avtal

 - Organisation som saknar tid och resurser för eget arbete 
med energi

 - Bra alternativ för värmeförsörjning till 
fastigheter utanför fjärrvärmeområden.

 - Lätt att ta till sig och kräver inte 
kunskap eller tid från kundens sida 
eftersom arbetet överlåts till ett 
energitjänstföretag. 

 - Avsaknad av direkt investering för 
fastighetsägaren.

 - Förhållandevis enkel avtalsform.

 - Modellen tar inte hänsyn till fastighetens 
energianvändning utan enbart till 
leverans. Om avtalet skrivits som fast 
leverans begränsas motivationen och 
möjligheterna till energieffektivisering.

 - Vid avtal med små leverantörer kan 
driftsäkerheten vara en risk.

 - Korta avtalslängder kan vara en svag 
punkt.

2 Energy Performance 
Contracting 

 - Organisation som saknar den expertis som krävs för att 
genomföra effektiva energiåtgärder

 - Organisation som står inför en satsning där ett större 
antal byggnader ingår

 - Begränsad investeringsbudget. Energitjänstföretaget eller 
tredje part kan stå för investeringen, beroende på hur 
avtalet formuleras.

 - Det går snabbt att åstadkomma 
energibesparing.

 - Säker investering för kunden tack vare 
energibesparingsgaranti. 

 - Tydliga resultat vad gäller minskad 
energianvändning gör hela organisationen 
positivt inställd.

 - Delade incitament för energibesparing 
hos kunden och energitjänstföretaget 
eftersom det skapar förtjänst för båda 
parter. 

 - EPC-modellen är lämpad för storskaliga 
projekt där ett flertal byggnader ingår. 
Många åtgärder blir ännu lönsammare 
när de utförs i flera byggnader samtidigt 
och vinsten kan då motivera åtgärder 
som är något mindre lönsamma.

 - Beprövat koncept med dokumenterad 
effekt.

 - Ofta genomförs bara de mest lönsamma 
energiåtgärderna.

 - EPC kräver beställarkompetens. 
Beställaren måste ställa skarpa, tydliga 
och mätbara krav på den prestanda som 
ska uppnås. Otydliga avtal kommer att 
tolkas till leverantörens/utförarens fördel.

 - En tredje part kommer in och 
förändrar installationer t.ex. styr- 
och reglerutrustning. Samordning 
och kunskapsöverföring med 
driftorganisationen behövs.

3 Integrated Energy 
Contract

 - Organisation som vill förbättra både tillförseln och 
användningen av energi

 - Incitament att genomföra åtgärder inom 
både produktion och användning är 
inbyggda i modellen. 

 - IEC ställer jämfört med ESC större krav 
på intresse och deltagande från kunden 
samt kan medföra investeringskostnader 
som annars inte är vanliga i ESC-
sammanhang.

 - Modellen är än så länge inte beprövad i 
någon större omfattning i Sverige.
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Bilaga 1

 Modeller för energieffektivisering: målgrupp, plus och minus
Nr Metod Målgrupp Styrkor och möjligheter Svagheter och risker

1 Energy Supply  
Contracting, kallas 
även energitjänst-
avtal

 - Organisation som saknar tid och resurser för eget arbete 
med energi

 - Bra alternativ för värmeförsörjning till 
fastigheter utanför fjärrvärmeområden.

 - Lätt att ta till sig och kräver inte 
kunskap eller tid från kundens sida 
eftersom arbetet överlåts till ett 
energitjänstföretag. 

 - Avsaknad av direkt investering för 
fastighetsägaren.

 - Förhållandevis enkel avtalsform.

 - Modellen tar inte hänsyn till fastighetens 
energianvändning utan enbart till 
leverans. Om avtalet skrivits som fast 
leverans begränsas motivationen och 
möjligheterna till energieffektivisering.

 - Vid avtal med små leverantörer kan 
driftsäkerheten vara en risk.

 - Korta avtalslängder kan vara en svag 
punkt.

2 Energy Performance 
Contracting 

 - Organisation som saknar den expertis som krävs för att 
genomföra effektiva energiåtgärder

 - Organisation som står inför en satsning där ett större 
antal byggnader ingår

 - Begränsad investeringsbudget. Energitjänstföretaget eller 
tredje part kan stå för investeringen, beroende på hur 
avtalet formuleras.

 - Det går snabbt att åstadkomma 
energibesparing.

 - Säker investering för kunden tack vare 
energibesparingsgaranti. 

 - Tydliga resultat vad gäller minskad 
energianvändning gör hela organisationen 
positivt inställd.

 - Delade incitament för energibesparing 
hos kunden och energitjänstföretaget 
eftersom det skapar förtjänst för båda 
parter. 

 - EPC-modellen är lämpad för storskaliga 
projekt där ett flertal byggnader ingår. 
Många åtgärder blir ännu lönsammare 
när de utförs i flera byggnader samtidigt 
och vinsten kan då motivera åtgärder 
som är något mindre lönsamma.

 - Beprövat koncept med dokumenterad 
effekt.

 - Ofta genomförs bara de mest lönsamma 
energiåtgärderna.

 - EPC kräver beställarkompetens. 
Beställaren måste ställa skarpa, tydliga 
och mätbara krav på den prestanda som 
ska uppnås. Otydliga avtal kommer att 
tolkas till leverantörens/utförarens fördel.

 - En tredje part kommer in och 
förändrar installationer t.ex. styr- 
och reglerutrustning. Samordning 
och kunskapsöverföring med 
driftorganisationen behövs.

3 Integrated Energy 
Contract

 - Organisation som vill förbättra både tillförseln och 
användningen av energi

 - Incitament att genomföra åtgärder inom 
både produktion och användning är 
inbyggda i modellen. 

 - IEC ställer jämfört med ESC större krav 
på intresse och deltagande från kunden 
samt kan medföra investeringskostnader 
som annars inte är vanliga i ESC-
sammanhang.

 - Modellen är än så länge inte beprövad i 
någon större omfattning i Sverige.
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4 Funktionsavtal  - Organisation med stort behov av ett specifikt 
inomhusklimat, luftkvalitet, belysning eller annat.

 - Kunden behöver inte investera men kan 
ändå direkt sänka sina energikostnader.

 - Kunden skyddas från yttre faktorer vilka 
påverkar energipriset, som till exempel 
kalla vintrar.

 - Kontraktet är oftast lätt att förstå och 
relativt kort

 - Den stora svagheten hos modellen är att 
åtgärderna på användarsidan tenderar 
att vara begränsade.

 - Det kan vara svårt att se besparingen.

5 Partnering  - Organisation som tror på samverkan mellan alla 
inblandade aktörer i alla delar av byggprojektet, för att 
uppnå bästa kvalitet och resultat.

 - Produktions- och kostnadseffektivitet 
kan öka med ökat samarbete.

 - Ökade möjligheter för innovationer och 
kontinuerlig förbättring av kvalitativa 
produkter och service.

 - Skapar tillit och gemenskap runt ett mål.

 - Den största nackdelen är att det är mer 
tidskrävande för alla parter, med många 
möten. 

 - Metoden utmanar byggbranschens 
traditionella arbetsmetoder. Att arbeta i 
en gemensam organisation med öppna 
ekonomiska böcker är ett stort steg för 
många företag.

6 Totalprojekts- 
modellen

Organisation som vill satsa ambitiöst och uppnå en drama-
tiskt minskad energianvändning, med bibehållen lönsamhet. 

En genomgång av 19 Totalprojekt visar på 
en minskning av värmeanvändningen med 
i genomsnitt 51 % och av elanvändningen 
med 16 %.
Fångar även upp de åtgärder som inte har 
individuell lönsamhet genom paketlösning. 
Åtgärder genomförs både på tillförsel- och 
användarsidan.
Fastighetsägaren har ansvar och kontroll 
över vilka åtgärder som genomförs. Intern 
process.

Den främsta nackdelen med metoden 
är höga investeringskostnader. De höga 
investeringskostnaderna kan vara ett stort 
hinder, framför allt för mindre aktörer. 
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4 Funktionsavtal  - Organisation med stort behov av ett specifikt 
inomhusklimat, luftkvalitet, belysning eller annat.

 - Kunden behöver inte investera men kan 
ändå direkt sänka sina energikostnader.

 - Kunden skyddas från yttre faktorer vilka 
påverkar energipriset, som till exempel 
kalla vintrar.

 - Kontraktet är oftast lätt att förstå och 
relativt kort

 - Den stora svagheten hos modellen är att 
åtgärderna på användarsidan tenderar 
att vara begränsade.

 - Det kan vara svårt att se besparingen.

5 Partnering  - Organisation som tror på samverkan mellan alla 
inblandade aktörer i alla delar av byggprojektet, för att 
uppnå bästa kvalitet och resultat.

 - Produktions- och kostnadseffektivitet 
kan öka med ökat samarbete.

 - Ökade möjligheter för innovationer och 
kontinuerlig förbättring av kvalitativa 
produkter och service.

 - Skapar tillit och gemenskap runt ett mål.

 - Den största nackdelen är att det är mer 
tidskrävande för alla parter, med många 
möten. 

 - Metoden utmanar byggbranschens 
traditionella arbetsmetoder. Att arbeta i 
en gemensam organisation med öppna 
ekonomiska böcker är ett stort steg för 
många företag.

6 Totalprojekts- 
modellen

Organisation som vill satsa ambitiöst och uppnå en drama-
tiskt minskad energianvändning, med bibehållen lönsamhet. 

En genomgång av 19 Totalprojekt visar på 
en minskning av värmeanvändningen med 
i genomsnitt 51 % och av elanvändningen 
med 16 %.
Fångar även upp de åtgärder som inte har 
individuell lönsamhet genom paketlösning. 
Åtgärder genomförs både på tillförsel- och 
användarsidan.
Fastighetsägaren har ansvar och kontroll 
över vilka åtgärder som genomförs. Intern 
process.

Den främsta nackdelen med metoden 
är höga investeringskostnader. De höga 
investeringskostnaderna kan vara ett stort 
hinder, framför allt för mindre aktörer. 







Det finns flera olika sätt att arbeta med energieffektivisering. Ett 
sätt att underlätta ett organiserat arbete är att använda olika slags 
modeller, arbetsätt och strategier. I den här skriften är fokus på hur 
offentlig fastighetsägare kan använda interna och externa modeller 
i arbetet med energieffektivisering för att skapa tydlighet och ett 
strukturerat arbetssätt. 

I skriften görs en inventering av både interna och externa modeller. 
Deras respektive styrkor och svagheter beskrivs och flera konkreta 
exempel på hur de använts presenteras.

Målgruppen är framför allt beslutsfattare hos offentliga 
fastighets ägare och förvaltare men även andra med intresse för 
energieffektivisering i byggnader. Syftet är att ge ett dig ett bra 
underlag för val av energieffektiviseringsmodell och målsättningen  
är att föra arbetet med energieffektivisering framåt.
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